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πληθυσμός γλώσσα θρησκεία κλίμα πολιτική κατάσταση

3. α. Εργαστείτε ομαδικά και διαλέξτε μια χώρα για να την παρουσιάσετε στην τάξη.
Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να συμπληρώσετε έναν πίνακα όπως ο παραπάνω με τα αντίστοιχα 
στοιχεία περιληπτικά. (Αν την έχετε επισκεφτεί, μιλήστε και για την εμπειρία σας εκεί. Κοιτάξτε πρώτα στο 
βιβλίο σας, σελ. 93.)
Μπορείτε ακόμα να φωτοτυπήσετε τη σελίδα με τον πίνακα και να τη μοιράσετε στους συμμαθητές σας για 
να έχουν ένα σχεδιάγραμμα όσων θα τους πείτε. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία κι έναν 
χάρτη της χώρας αυτής.
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ΙΤΑΛΙΑ
Επιφάνεια: 301.230 τ.χμ. ,  Πληθυσμός: 58.057.477 κατ. ,  Πρωτεύουσα: Ρώμη.
Γλώσσα: επίσημη η ιταλική. ,  Θρησκεία: καθολική. ,  Νόμισμα: Ευρώ.

Η Ιταλία είναι μία ενιαία κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη.  
.     Αποτελείται από μία χερσόνησο σε σχήμα μπότας και δύο μεγάλα

νησιά στη Μεσόγειο θάλασσα: τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Βόρεια συνορεύει με
την Ελβετία και την Αυστρία, δυτικά με τη Γαλλία και ανατολικά με τη Σλοβενία, 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ο πληθυσμός είναι 58.057.477 κάτοικοι. Είναι η χώρα με τη 5η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού 
στην Ευρώπη με 196 κατ./τ. χμ, 
Η Ιταλία είναι σε μεγάλο βαθμό ομοιογενής γλωσσικά και θρησκευτικά, ενώ παρουσιάζει σημαντικές 
πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές ανομοιομορφίες. Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του 
πληθυσμού ήταν το 2013 τα 81,95 χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από οικονομική άποψη, η Ιταλία ήταν στα χρόνια μετά το Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο ένα από τα πιο δυναμικά κράτη της ευρωπαϊκής ηπείρου που 

μεταβλήθηκε από αγροτική χώρα σε χώρα πρωταρχικά βιομηχανική. 

Καλλιεργούνται δημητριακά, λαχανικά, αμπέλια, ελιές, εσπεριδοειδή.

Η δασική κληρονομιά είναι πολύ μικρή. Εκτρέφονται βοοειδή, πρόβατα,

γίδες και χοίροι. Οι ορυκτές πηγές του υπεδάφους δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

βιομηχανιών. Οι πιο αναπτυγμένοι τομείς της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια είναι ο 

μεταλλουργικός, ο μηχανικός, ο ηλεκτρικός, ο χημικός και ο οικοδομικός. Ο τουρισμός 

είναι πολύ αναπτυγμένος και αποτελεί σημαντική οικονομική πηγή κυρίως για το νότο.

ΚΛΙΜΑ
Η Ιταλία έχει κλίμα ήπιο 
με σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις διάφορες 
περιοχές, ακόμα και στις 
πιο κοντινές μεταξύ τους. 



β. Στο κείμενο αναφέρεται ως νόμισμα της Πορτογαλίας το εσκούδο. Γνωρίζετε ποιο είναι το νόμισμά 
της σήμερα; Πότε έγινε η αλλαγή;
Με την ευκαιρία αυτή μπορείτε να συζητήσετε στην τάξη τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόσες χώρες 
αποτελείται καθώς και πότε εντάχθηκε η Πορτογαλία αλλά και η χώρα μας σε αυτή

Το νόμισμα της Πορτογαλίας είναι το ευρώ. Τα νομίσματα και τα τραπεζογραμμάτια του 

ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002, κάνοντας το ευρώ καθημερινή νομισματική 

μονάδα των αρχικών μελών του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ 

ευρωπαϊκών κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές 

οντότητες στον κόσμο. Έχει δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση  την 1/1/1981 και η Πορτογαλία την 1/1/1986.



4. Στο δεύτερο κείμενο διαβάζουμε για μερικές από τις θρησκείες του κόσμου. Στην εφημερίδα του 
σχολείου σας γίνεται ένα αφιέρωμα με τίτλο «Θρησκείες στον κόσμο». Χωρίζεστε σε ομάδες, κάθε ομάδα 
συγκεντρώνει στοιχεία για διαφορετική θρησκεία και τα παρουσιάζει στην τάξη.

Mην ξεχάσετε να πείτε:

•πότε αναπτύχθηκε η θρησκεία

•πώς ονομάζονται οι πιστοί της

•σε ποια θεϊκή δύναμη πιστεύουν

•τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους

•ποια είναι η πιο σημαντική γιορτή τους



«Θρησκείες στον κόσμο»
Ο Χριστιανισμός

Η θρησκεία παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της ζωής των 

πιστών. Στον κόσμο υπάρχουν αναρίθμητες θρησκείες. Όλες οι 

θρησκείες επιχειρούν να δώσουν νόημα στο σκοπό της ύπαρξης των 

ανθρώπων, καθώς και να δηλώσουν πως υπάρχει θεός.

Οι πολυπληθέστερες θρησκείες στον κόσμο είναι:  ο 

Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός.

Ο Χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία βασισμένη στην ζωή και την 

διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Η θεμελιώδης αρχή του Χριστιανισμού είναι η 

Πίστη σε ένα τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ο Θεός-Πατέρας, ο Ιησούς-ο Υιός και 

το Άγιο Πνεύμα. Οι Χριστιανοί πιστεύουν πως υπάρχει μόνο ένας Θεός, ο 

οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. 

Ο Χριστιανισμός ξεκίνησε πριν 

2 χιλιάδες περίπου χρόνια στην 

περιοχή της Παλαιστίνης. Στην 

πορεία του ο Χριστιανισμός 

διασπάστηκε σε διάφορες 

εκκλησίες. 

Οι μεγαλύτερες χριστιανικές 

γιορτές είναι: τα Χριστούγεννα, τα 

Θεοφάνεια, ο Ευαγγελισμός,  το 

Πάσχα, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, 

η Κοίμηση της Θεοτόκου,…



5. Ο διπλανός σας σας υπαγορεύει τις παρακάτω φράσεις από το κείμενο για να δει αν θυμάστε πώς 
γράφεται η κατάληξη στα ρήματα (-ετε ή -εται). Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

● Η πορτογαλική κοινωνία ενσωματώνεται / ενσωματώνετε γοργά στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.

● Δωρεάν κρατική εκπαίδευση παρέχεται / παρέχετε σε όλους τους μαθητές από 3 έως 15 ετών.

● Kοιτάζοντας τον χάρτη, βρίσκεται / βρίσκετε την Πορτογαλία στο άκρο της Iβηρικής Xερσονήσου.

● Η Πορτογαλία έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα, το οποίο μετριάζετε / μετριάζεται από τα ρεύματα του 
Ατλαντικού.

● Η εβραϊκή γιορτή του Πάσχα γιορτάζετε / γιορτάζεται την άνοιξη. Βράχμα ονομάζετε / ονομάζεται μια 
μεγάλη θεϊκή δύναμη στην οποία πιστεύουν οι ινδουιστές

● Ένας πιστός μουσουλμάνος προσεύχετε / προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.




